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Bemærkninger

Følgende sager behandles:
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1.

Godkendelse af dagsorden

Resumé
Integrationsrådet skal godkende udkast til dagsorden.

Sagsfremstilling
Alle medlemmer af Integrationsrådet kan få optaget et emne på dagsordenen
ved at sende forslag til formand eller sekretariat senest 2 uger før mødets
afholdelse (jf. forretningsordenens § 11, stk. 3).
Hvis et medlem ønsker at få optaget et emne på dagsordenen ved mødets
begyndelse, kan dette kun ske, hvis formanden finder, at sagen ikke bør
udsættes til næste møde og hvis et flertal af rådets medlemmer er enige i dette.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet godkender dagsordenen.

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt.
Yasmeen Aljalloud, Børge Bech, Mogens Bjerre, James Kong og Souha Raad
deltog ikke i mødet.
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2.

Besøg af elever fra Hjørring gymnasium vedr. Integrationsdagen

Sagsfremstilling
En klasse fra Hjørring gymnasium har i efteråret 2018 arbejdet med emnet
"Kulturmøde", hvor de studerende har udarbejdet konkrete forslag til en fornyelse
af Hjørring Kommunes Integrationsdag.
Eleverne deltager på dagens møde og fremlægger deres ideer for
Integrationsrådet. Efter fremlæggelserne vil eleverne gerne indgå i en åben
dialog med Integrationsrådet vedr. tanker, udfordringer og muligheder i
forbindelse med en fornyelse af Integrationsdagen.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet tager elevernes præsentationer til efterretning, samt indgår i
en dialog om elevernes ideer til en fornyelse af Integrationsdagen i 2019.

Beslutning
Eleverne fra Hjørring gymnasium fremlagde deres ideer for Integrationsrådet.
Følgende hovedpointer fremhæves:








Formålet med dagen skal være, at alle deltagere - danskere og
udlændinge - får et større indblik i hinandens kulturer og får nye
bekendtskaber.
Fokus på kulturmødet - fremfor integration. Det skal være en kulturel
oplevelse.
Dagen skal give nye borgere et indblik i, hvilke muligheder de har i
Hjørring Kommune.
De lokale foreninger skal involveres i planlægning og udførelse af dagen.
Det kan fx være idræts-, musik-, kunst-, venskabs- og etniske foreninger.
Uddannelsesinstitutionerne skal inviteres til at deltage.
Kulturdagen kan laves som en messe, hvor der er forskellige stande med
forskelligt indhold, som deltagerne kan gå rundt og besøge.
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Der skal være aktiviteter for børn, eventuelt et legerum, hvor børn kan
opholde sig.
Tombolaer.
Boder af forskellig kulturel værdi, fx mad, musik, dans, kunst, idræt mv.

Integrationsrådet takkede eleverne fra deres ideer. Integrationsrådet vil tage
ideerne med i den videre planlægning af Integrationsdagen.
Yasmeen Aljalloud, Børge Bech, Mogens Bjerre, James Kong og Souha Raad
deltog ikke i mødet.
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3.

Tilrettelæggelse af Integrationsdag i 2019

Resumé
Integrationsrådet bedes drøfte tilrettelæggelsen af Hjørring Kommunes
Integrationsdag i 2019.

Sagsfremstilling
Integrationsrådet besluttede i møde den 11. juni 2018, samt i møde den 27.
august 2018 at gentænke konceptet vedr. Hjørring Kommunes Integrationsdag i
forbindelse med arrangementets afvikling i 2019.
3.1. Afvikling af Integrationsdagen i 2017 og 2018:
Det overordnede formål med Integrationsdagen i 2017 og 2018 har været at
skabe positiv opmærksomhed om kommunens integrationsindsats, dem der
bidrager hertil, og de der er, eller har været, omfattet heraf.
Integrationsdagen har i 2017 og 2018 således samlet interessenter på
integrationsområdet med henblik på:
 at byde velkommen til nye flygtninge og familiesammenførte til flygtninge,


at påskønne virksomheder og andre, der har ydet et bidrag til
kommunens integrationsindsats,



at fejre de borgere, der har nået en milepæl i deres integration ved at
bestå deres danskuddannelse (Sprogskolens dimission).

Deltagerkredsen har i 2017 og 2018 været afgrænset til:
 De flygtninge- og familiesammenførte der var ankommet til Hjørring
Kommune i det foregående halve år,
 De integrationsborgere som havde bestået deres danskuddannelse i det
foregående halve år,
 Virksomheder og kommunale integrationsmedarbejdere.
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3.2. Afvikling af Integrationsdagen i 2019:
I møde den 27. august 2018 drøftede Integrationsrådets nedenstående ideer til
en fornyelse af Integrationsdagen.
Integrationsdagens indhold:
 Brug af rollemodeller der vil fortælle deres egen personlige historie til
inspiration for andre. Det kunne være i forhold til arbejde,
foreningsdeltagelse og integration generelt
 Fastholdelse af den årlige overrækkelse af årets integrationspris
 Flere underholdende indslag, f.eks. musik og sang fra forskellige lande
 Brug af tolk? Evt. engelsk tolk?
 Tilrettelæggelse af mindre workshops / stande som en del af dagen, hvor
deltagerne kan få information og møde rollemodeller
 Skal sprogskolens dimission fortsat være en del af programmet?
 Skal vi lave særlige integrationsdage tilrettelagt til særlige målgrupper?
Det kunne fx være kvinder eller bestemte erhverv.
Den praktiske tilrettelæggelse af dagen:
 Kan rådet indgå i et samarbejde med frivillige organisationer i forhold til
tilrettelæggelse og afvikling af Integrationsdagen?
 Hvem er målgruppen for integrationsdagen? Er det alle borgere med
anden etnisk baggrund? Er det alle borgere generelt?
 Hvordan når vi bedst ud til målgruppen og sikrer os, at målgruppen
deltager?
 Hvor ofte skal Integrationsdagen afholdes?
 Bør vi udvide tidsrammen for integrationsdagen fra 2 timer til 3,5 timer.
 Kan vi tage entre, f.eks. 25 kr.
 Kan der tilrettelægges én større integrationsdag / kulturdag i løbet af
Integrationsrådets periode, f.eks. i stil med arrangementet "Musik uden
Grænser", der blev afviklet i 2015?
Integrationsrådet bedes til dagens møde fortsætte drøftelsen vedr.
tilrettelæggelsen af Integrationsdagen i 2019, samt drøfte muligheden for at
nedsætte en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med planlægningen af
Integrationsdagen i 2019.

Økonomi
Der må forventes en udgift på mellem 5.000 - 10.000 kr. afhængig af målgruppe,
samt indhold af Integrationsdagen. Udgiften til Integrationsdagen har i 2017 og
2018 været afholdt på Borgmesterens repræsentationskonto.
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Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet drøfter afvikling af Hjørring Kommunes Integrationsdag i
2019, herunder:
 Formål og Indhold: Hvad er det overordnede formål med
Integrationsdagen - og hvilket indhold skal dagen have?
 Frekvens: Hvor mange gange skal der afholdes Integrationsdag i 2019?
 Deltagerkreds: Hvem skal inviteres? Er der tale om et lukket eller åbent
arrangement?
at Integrationsrådet nedsætter en arbejdsgruppe, der kan arbejde videre med
planlægning af Integrationsdagen i 2019.

Beslutning
Integrationsrådet vedtog at udvide Integrationsdagen til en "Kulturdag" og at:
 Kulturdagen skal have til formål at skabe kulturforståelse og dialog blandt
de mange forskellige kulturer, der er bosat i Hjørring Kommune.
 Målgruppen er alle interesserede borgere i Hjørring Kommune. Rådet
håber at tiltrække både internationale borgere og danske borgere til
arrangementet.
 Kulturdagen skal afvikles en lørdag eller søndag - og være et
heldagsarrangement.
 Kulturdagen tilrettelægges som en messe med kulturelle stande og
workshops. Det kan være mad, dans, kunst, idræt osv. Både danske og
udenlandske boder.
 Der skal være en scene med større indslag, fx. overrækkelse af
Integrationsprisen "Integrationsrådets Påskønnelse".
 Lokale foreninger, institutioner og organisationer skal indbydes til at
deltage med indslag / stande.
Sekretariatet udarbejder oplæg til Kulturdagen til drøftelse på Integrationsrådets
møde d. 26. marts 2019, herunder forslag til samarbejdspartnere. Sekretariatet
tager kontakt til Frederikshavns kommune med henblik på at høre om deres
erfaringer med tilrettelæggelse af arrangementet "Hele verdenen i
Frederikshavn".
Yasmeen Aljalloud, Børge Bech, Mogens Bjerre, James Kong og Souha Raad
deltog ikke i mødet.
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4.

Integrationsrådets årsberetning 2018

Resumé
Integrationsrådet skal årligt udarbejde en årsberetning. Udkastet hertil
fremlægges til rådets behandling.

Sagsfremstilling
Ifølge Integrationsrådets forretningsorden skal rådet hvert år udarbejde en
skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde
Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i
kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunen.
Der er udarbejdet udkast til årsberetning for 2018. Udkast er vedlagt som bilag 1.
Årsberetningen skal behandles i Byrådet, lægges på kommunens hjemmeside og
fremsendes til relevante parter. Der henvises til bilaget for uddybning.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at rådet godkender udkast til årsberetning med eventuelt faldne bemærkninger.

Beslutning
Årsberetningen blev godkendt.
Yasmeen Aljalloud, Børge Bech, Mogens Bjerre, James Kong og Souha Raad
deltog ikke i mødet.

Bilag


Bilag 1 - Udkast - Integrationsrådets årsberetning 2018
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5.

Ambassadørnetværk vedr. frivillige sprogtilbud

Sagsfremstilling
I Hjørring Kommune er der flere frivillige tilbud til udlændinge, som gerne vil blive
bedre til at tale dansk. På Hjørring bibliotek er der en Sprogcafe "Café Chat" hver
tirsdag, hvor man som udlænding kan møde danskere og øve sig i at tale dansk.
I Kulturcafeen i Vestbyen tilbydes gratis danskundervisning af frivillige
undervisere.
Der har tidligere været mange deltagere til de frivillige sprogtilbud, men desværre
oplever både Bibliotekets Sprogcafe og Kulturcafeen aktuelt, at der kommer
færre og færre deltagere. Bibliotekets Sprogcafe og Kulturcafeen har begge
forsøgt at annoncere for de gratis tilbud via opslag på facebook, flyers, mails mv.
med henblik på at sprede det gode budskab, men dette har desværre ikke haft
den ønskede effekt.
Biblioteket og Kulturcafeen har derfor kontaktet Integrationsrådet for at høre, om
Integrationsrådet har ideer til, hvordan caferne kommer ud til kommunens
internationale borgere og får fortalt om de gratis tillbud.
Integrationsrådets formand og sekretariat deltog i december 2018 i et møde med
repræsentanter fra hhv. Bibliotekets Sprogcafe og Kulturcafeen. På dette møde
blev det vedtaget at forsøge at samle et Ambassadørkorps, som kunne fortælle
kommunens udenlandske borgere om de gratis sprogtilbud, således at flere
borgere får viden om tilbuddene - og dermed får mulighed for at deltage.
Hvis ikke det lykkes at skaffe flere deltagere til de gratis sprogtilbud, vil
sprogtilbuddene formentligt være nødt til at lukke.
Formand Mehrsad Sadjadi uddyber på mødet.

Økonomi
Ingen bemærkninger.
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Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet drøfter muligheden for dannelse af et Ambassadørnetværk,
der kan fortælle nye borgere om de gratis sprogtilbud i Hjørring Kommune.

Beslutning
Mehrsad Sadjadi orienterede om baggrund og formål for etablering af et
ambasasdørkorps vedrørende de frivillige sprogtilbud.
Mihaela Stefanuca meldte sig som ambassadør.
Integrationsrådet påpegede, at der kan skabes en synergi effekt mellem
Sprogcafeen på biblioteket og Dansk Flygtningehjælps projekt "Leg og læring".
Integrationsrådet foreslog endvidere, at folderne vedrørende Sprogcafeen og
Kulturcafeen oversættes til de mest talte fremmedsprog.
Yasmeen Aljalloud, Børge Bech, Mogens Bjerre, James Kong og Souha Raad
deltog ikke i mødet.
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6.

Eventuelt og orientering

Sagsfremstilling
Eventuelt
Orientering
1. Formanden orienterer
2. Orientering fra de politiske udvalg repræsenteret i Integrationsrådet
3. Medlemmerne orienterer
4. Sekretariatet orienterer
Mogens Bjerre har meddelt Integrationsrådet, at han udtræder af rådet som
repræsentant for hhv. LO Vendsyssel og Erhverv Hjørring. Sekretariatet anmoder
de to organisationer om at udpege nye repræsentanter til Integrationsrådet.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Mehrsad Sajadi orienterede om, at Integrationsrådet er blevet bedt om at
udarbejde høringssvar vedr. Forebyggelse og Indsatspolitik. Idet høringssvaret
skal være indsendt senest den 8. marts 2019, er det desværre ikke muligt at
behandle høringssvaret i et rådsmøde. I stedet vil Høringsudvalget, der består af
rådets formandsskab, udarbejde høringssvaret.
Sekretariatet orienterede om Mogens Bjerres udtrædelse af Integrationsrådet.
Yasmeen Aljalloud, Børge Bech, Mogens Bjerre, James Kong og Souha Raad
deltog ikke i mødet.

